
 

 

 

 
 أمانة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة )إيرينا(

   
   

 

 مذكرة حول عضوية المتقدمين الجدد – اجراءات االنضمام
 

كٍل لعضوية الوكالة الدولية للطاقة المتجددة مفتوحة  تكون النظام األساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة )إيرينا(، منلمادة السادسة وفقًا ل

 من:
 

 )"؛الدول األعضاء في منظمة األمم المتحدة )"الدول 
 

 "( شرر  نن تتركل من دول اات سيادةاإلمنظمات الالمنظمات الحكومية الدولية للتكامل االقتصادي اإلقليمي )"دة تكون واح، قليمية

شقضية واحدة على األقل من  ها اختصاصاتهامنها على األقل عضًوا في الوكالة، ونن تكون الدول األعضاء في المنظمة قد نقلت إلي

 التي تعني شها الوكالة. القضايا
 

 

عضواً  ، يمكن نن تصبح0202يوليو  8بل دخوله حيز التنفيذ في قالنظام األساسي التي لم توقع على والمنظمات اإلقليمية نول لد ى من اشالنسبة أل

، والك وفقًا للبند الثاني من الفقرة "ب" من المادة السادسة في النظام العضويةفي الوكالة شاالنضمام للنظام األساسي شعد نن يتم قبول  لب 

 .األساسي

 

 

. الحكومة ryDeposita لحكومة المودع لديها النظام األساسيالى ا تقديم  لب عضويةفي  جراءاإل اتتمثل الخطوة األولى من هذ .0

 تقدمها  لب العضوية عن  ريق مذكرة رسمية يمكن تقديم. ديةمانيا االتحالجمهورية نالمودع لديها النظام األساسي هى حكومة 

، تنص على رغبة المتقدم لطلب العضوية رئيس الوزراء مكتب ، نو مكتب رئيس الدولة، نوعنيةالسلطة المختصة، مثل الوزارة الم

ارة الخاص شها من خالل السف الطلبيتعين إرسال في الحصول على عضوية الوكالة الدولية للطاقة المتجددة )إيرينا(. شالنسبة للدول، 

تمدًا الدشلوماسية مع هاتحيث يكون رئيس شعثنو السفارة التاشعة لها في ني دولة نخر ى  ،التاشعة لها في العاصمة األلمانية )شرلين(

 .في نلمانيا
 

 الً والطلب مقبعتبر يو)إيرينا(.  لمتجددةشعد الك جميع نعضاء الوكالة الدولية للطاقة االنظام األساسي الحكومة المودع لديها  تخطر .0

 البند الثاني من الفقرة )ب( من إاا ما لم يقدم اعتراض عليه في خالل ثالثة نشهر من إرسال الطلب إلى األعضاء، وهذا شموجب

 ( منحالفقرة )شموجب  ظر الجمعية في الطلب، والكتن طلبلنظام األساسي. نما في حال وجود اعتراض على الفي ا المادة السادسة

 النظام األساسي. فيالمادة التاسعة 

 

ام لنظفي ا و الفقرة )ج( من المادة التاسعة عرر لبند الثاني من الفقرة )ب( من المادة السادسةل ووفقًا، شعد الموافقة على الطلب .3

نضم ت. النظام األساسي لد ى الحكومة المودع لديها صك االنضمامتتطلب عضوية الدولة نو المنظمة اإلقليمية المعنية إيداع األساسي، 

ارة من خالل السف صك االنضمامسال لنظام األساسي وفقًا لإلجراءات الدستورية السارية لديها. شالنسبة للدول، يتعين إردول الى اال

عتمدًا في م الدشلوماسية تهاحيث يكون رئيس شعثالتاشعة لها في العاصمة األلمانية )شرلين( نو السفارة التاشعة لها في ني دولة نخر ى 

 .نلمانيا
 

عضًوا في الوكالة الدولية للطاقة تصبح الدولة نو المنظمة اإلقليمية  المنظمات اإلقليمية،ون دولمتقدمين الجدد من الشالنسبة لل .4

ذي يعقب تاريخ إيداع صك االنضمام، والك وفقًا لنص الفقرة )هـ( من المادة التاسعة عرر ، في اليوم الثالثين ال)إيرينا( المتجددة

 للنظام األساسي.

 

 

 النظام األساسي شالحكومة المودع لديهاتفاصيل االتصال 

 كلي كرستناالنسة 
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تجددة طاقة الم"اتفاق االمتيازات والحصانات الخاص شالوكالة الدولية لل النظر فى االجراءات القانونية الواجب اتخااها شرأنقد ترغب الدول في 

". رينا(النضمام إلى "النظام األساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة )إي)إيرينا(" والك شالتزامن مع اإلجراء الدستوري لكل عضو من نجل ا

( للحصول على مزيد من المعلومات حول secretariat@irena.org)إيرينا( عبر ) يمكن التواصل مع نمانة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة
 هذا األمر.
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